ЕКО ЛАГЕР В ЗАПАДНИ РОДОПИ
Специална оферта за ученически лагер с 6 нощувки от
хотел Маунтин Бутик, Девин
Цена на ученик – 40 лева на вечер
Цената включва нощувка, пълен пансион (закуска, обяд, вечеря), транспорт с автобус
до екопътека Струилица – Лъката, транспорт с автобус до Ягодинската пещера.

Примерна програма за провеждането на лагера по дни:
Ден 1
Настаняване в хотела. Обяд. Запознаване с историята на родопския край в Музея на гр.
Девин. Вечеря.
Ден 2
Закуска. Транспорт до началото на екопътека Струилица – Лъката. Поход с обяд на
място и с 2 беседи по време на прехода:
1) Флората и фауната на Западни Родопи;
2) Здравословен начин на живот под мотото "Движението е здраве".
Свободно време. Вечеря. Уроци по народни танци, запознаване с идентичността им.

Ден 3
Закуска. Спортен полуден - състезания в парк Острова. Обяд. Лекция „Родопски обичаи
и традиции и родопска народна носия“. Свободно време. Вечеря. Възможност за детска
дискотека.
Ден 4
Закуска. Забавления в аквапарк Девин. Обяд. Прекарване на остатъка от деня в
аквапарка или свободно време. Вечеря. Възможност за детска дискотека.
Ден 5
Закуска. Посещение на Ягодинската пещера. Обяд на място. Свободно време. Вечеря.
Ден 6
Закуска. Свободно време. Поход до местността Червен камък привечер след 18:00.
Палене на лагерен огън и закриване на лагера. Връщане към града с факли по тъмно.
Вечеря – уточняваме на място дали преди или след похода.
Ден 7
Закуска. Отпътуване от хотела.
Целодневни занимателни програми с допълнително заплащане:
Програма 1 - ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАЛАТКОВ ЛАГЕР
Подготовка на терена и строеж на лагера. Приключенски игри на открито.
Програма 2 - ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЪЖЕН ПАРК
Забавление в планинския въжен парк на „Екстрийм Девин”. Планински приключенски
поход и игри на открито. Преминаване през препятствия, стрелба с лък, хвърляне на
копие и други игри на открито.
Програма 3 - ПОСЕЩЕНИЕ НА КОННА БАЗА ДЕВИН
Запознаване с конете, обучение по езда, разходка с кон. Децата ще се научат как да се
грижат за конете, да ги оседлават и яздят. Изморени и щастливи от срещата с конете,
продължаваме общуването си с природата и с други приключенски игри на открито.
Програма 4 - ГОРСКИ ПРЕХОДИ И ОРИЕНТИРАНЕ
Обучение по ориентиране в дефилето на р. Девинска по карта и с компас. Тръгване се
от град Девин към старинна крепост, където по карта трябва да се открие крепостта и
заровено съкровище в нея. Някъде е скрито отдавна забравено съкровище, което вие
трябва да намерите. Ще преминавате през различни препятствия, ще разгадавате
мистерии, ще изпълнявате мисии, ще откривате кодирани послания и карти и ще
разкриете дълго пазена тайна... пригответе се за неповторимо приключение!

Програма 5 - В СВЕТА НА РИБИТЕ
Изучаване на рибите в района на Родопоите и град Девин, риболовни умения, въдици,
такъми, начини и методи на риболов. Риболов в малък водоем и провеждане на
състезание по улов на риба.
Програма 6 - ДИВАТА ФАУНА НА РОДОПИТЕ
Запознаване с животинския свят в района, изучаване на дивите животни и птици в
района, поведение, следи от тях и наблюдение. Ще открием местата в гората, които
обитават горските животни, по оставените от тях следи. Ще построим хранилки, ще ги
заредим с храна и ще поставим камера, чрез която всеки ден ще следим кои животни са
ги посетили. Ще изработим къщички за птици, ще ги заредим с храна и ще ги поставим
на няколко места в гората. След това ще отидем на поход за наблюдение на редки видове
птици.
Програма 7 - ПЕЩЕРНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Запознаване с подземното царство на Родопите. Видове пещери, как се образуват
пещерите, провеждане на кратко обучение с алпийска и пещерна екипировка и
безопасност. Тръгваме към най-близката необлагородена пещера, която се намира на 2
км. от град Девин, проникване в нея и запознаване с подземните обитатели. Връщане от
Екопътека Храстево.
* В случай на лошо време програмите се променят частично.
Цена за една програма - 20 лв. на дете (при минимум 10 записани деца) и включва:
• транспорт до мястото и обратно;
• целодневна занимателна програма;
• творчески материали;
• изненади и награди.
На разположение на децата е екип от 4-5 души.
Изхранването във всеки от дните е по предварителен избор на учителите и
учениците от следното меню:
ЗАКУСКА
• Мекици със сладко и сирене / чай, айрян, сок
• Пържени филийки с конфитюр / чай, айрян, сок
• Комбинирана закуска / чай, айрян, сок
• Макарони със сирене / чай, айрян, сок
• Домашна родопска баница / чай, айрян, сок
СУПИ
• Пилешка супа
• Супа топчета
• Супа от леща
• Манастирска боб чорба
• Картофена крем-супа с крутони
• Таратор

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
• Мусака с кисело мляко
• Пиле с ориз
• Пиле с картофи
• Свинско със зеле
• Скара - кюфте, кебапче с гарнитура
• Скрата - карначе с гарнитура
• Скумрия на скара с картофена салата
• Руло "Стефани" с картофено пюре
• Пилешко и свинско шишче с гарнитура
• Кюфтета по цариградски
• Кашкавал пане с гарнитура
• Пилешки късчета със соев сос и картофено пюре
ДЕСЕРТ
• Домашна бисквитена торта с маскарпоне
• Крем карамел
• Палачинка с шоколад, мед или сладко
• Кисело домашно мляко с плодове
• Вафла
• Плод
Отстъпки и доплащания:
• На 15 деца един ръководител се настанява безплатно.
• Допълнително настанен ръководител извън безплатната бройка доплаща 10 лева
на ден на база пълен пансион.
• Билет за Музея на гр. Девин - 1 лев за деца и 2 лева за възрастни.
• Билет за аквапарк Девин – безплатен за деца под 140 см височина, 6 лева за деца
над 140 см.
• Билет за вход в Ягодинската пещера - 4 лева за деца и 8 лева за възрастни.
• Детска дискотека - 1 лев на дете.
• Аниматор на разположение да забавлява децата в свободното време – 30 лева на
час.
Очакваме Ви!
За резервация и повече информация:
Телефон: 0883204400
Имейл: mountain_hotel@abv.bg / mountain_devin@abv.bg
Уебсайт: www.mountain-devin.com/bg

